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על תאוסופיה ולאומיות הודית

ר ו ד ו א ת ר  מ ת י א

Isaac Lubelsky / Celestial India: Madame Blavatsky 
and the Birth of Indian Nationalism, trans. Yael Lotan, 
Sheffield and Oakville: Equinox Publishing, 2012, xvi +  
345 pp. 

ישראלי החוקר את  לובלסקי, היסטוריון  ספרו של אייזיק 
פרקים סיפור  מגולל בתשעה  הודו המודרנית,  שורשיה של 
ומאיר  להודו  אוקספורד  אוניברסיטת  בין  המשתרע  נפתל 
בין שורשי הרוחניות של העידן החדש ללידתה  את הקשר 
בהרחבה  מתאר  לובלסקי  ההודית.  הלאומית  התנועה  של 
 את ההיסטוריה של האירופאים בהודו מהמאה השש־עשרה 
 ,)Jones( ואילך ומעלה על נס את גילויו של סר ויליאם ג'ונס
המאה  בשלהי  שחשף  אוקספורד,  מאוניברסיטת  בלשן 
בין  העמוקים  הלשוניים  ההקשרים  את  השמונה־עשרה 
שפתה הקלסית של הודו, הסנסקריט, לשפות הקלסיות של 
אירופה, יוונית ולטינית. גילויו היכה גלים באירופה ומאוחר 
יותר גם בהודו עצמה, אם כי נדרשו כ־100 שנים עד שהגילוי 
משותף  מוצא  בדבר  יותר  רחבה  לתאוריה  תורגם  הלשוני 

הודי־אירופי.  
 ,)Müller( מילר  בפרידריך מקס  הדיון  אחר־כך מתמקד 
בפילולוגיה  שעיסוקיו  ורב־השפעה,  יצירתי  גרמני  חוקר 
השנייה  המחצית  במרוצת  סנסקריטיים,  כתבים  ובתרגום 
השאר  בין  הניבו  באוקספורד,  התשע־עשרה  המאה  של 
המזרח  של  הקודש  כתבי  החשובה,  הספרים  סדרת   את 
פילולוג,  רק  לא  היה  מילר   .)Sacred Books of the East  (
מדע  "אבי  לעתים  מכונה  והוא  דתות  חוקר  גם   אלא 
הדתות  לחקר  היסודות  את  שהניח  מי  כלומר,  הדתות", 
שילב  לובלסקי,  טוען  עצמו,  מילר  אקדמית.  כדיסציפלינה 
למיתולוגיה,  משיכה  עם  קפדנית  בלשנות  באישיותו 
התאוריה  את  הגה  הגרמנית  הרומנטיקה  ובהשפעת 
הארים.  של  המשותף  המוצא  בדבר  מרחיקת־הלכת 
על־פי תאוריה זו, הן לארים האירופאים והן לארים ההודים 
לא  לובלסקי,  מדגיש  מילר,  של  תורתו  משותף.  מוצא  היה 
הייתה גזענית, אלא רוחנית; במילים אחרות, מילר לא טען 
כי הארים האירופאים וההודים הם צאצאים של אב קדמון 
קדומה.  רוחנית  לתרבות  שותפים  בהם  ראה  אלא  אחד, 
מילר לא היה אנטישמי, אך הדגיש את השוני בין התרבות 
נאמנה  מייצגת  בהודו  וראה  השמית,  לתרבות  הארית 

האיחוד  לדעתו,  המקורית.  הארית  התרבות  של  ביותר 
התרבותי בין אירופה להודו נשא בחובו הבטחה גדולה, לא 
תרבותי  עתיד  לבניית  אף  אלא  הרחוק,  העבר  ללימוד  רק 
ולפיה  התאוריה,  את  ניסח  ימיו  סוף  לקראת  יותר.  טוב 
נצחית  נשמה  בקיום  באמונה  מאופיינות  טבעיות"  "דתות 
אותו  הובילה  זו  תפישה  לנשגב.  הדוק  בקשר  הקשורה 
חידוש  בגדר  דבר שהיה  רבות,  בדתות  גורם מאחד  לראות 
אינה  הנצרות  לשיטתו,  התשע־עשרה.  במאה  דרך  ופריצת 
עם  ֵשמית  דת  של  סינתזה  אלא  היהדות,  של  רציף  המשך 
הדוגמא  את  לשיטתו  ייצג  ההינדואיזם  האריות.  הדתות 
הצרופה ביותר לדת הארית, ובכך הוא חיזק את הרעיונות 
הדתות  ולפיהם  ההיא,  בתקופה  שהתפתחו  התאוסופיים 
ששורשיה  כלל־עולמית  רוחנית  מתרבות  חלק  הן  השונות 

בהודו )וראו גם מאמרו של אייזיק לובלסקי בגיליון זה(. 
התאוסופית  האגודה  של  סיפורה  את  מספר  לובלסקי 
 )Blavatsky( בלבצקי  פטרובנה(  )הלנה  מדאם  מקימיה,  על 
בלבצקי  מדאם   .)Olcott( אולקוט  סטיל(  )הנרי  והקולונל 
ראתה לנגד עיניה חזון רוחני גלובלי, שהתקבל לדבריה דרך 
חיברה  בספריה  טיבט.  בהרי  רוחניים  ממורים  "תקשור" 
בין תרבויות עתיקות, העניקה פרשנויות מחודשות לדתות 
קיימות, וראתה בהודו ארץ שבה השתמרו המסורות האלה 

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
ד"ר איתמר תאודור מלמד בתוכנית ללימודי הינדואיזם ויהדות, בחוג 
ללימודי אסיה באוניברסיטת חיפה. מהדורה עברית של הּבהגווד גיטא, 
כרמל  בהוצאת   2002 בשנת  הופיעה  תאודור,  איתמר  של  בתרגומו 

ומאגנס.
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באופן המזוקק ביותר. בד בבד התקרבה האגודה התאוסופית 
לתנועה הלאומית ההודית ובשלב מסוים שקלה איחוד עם 
)Arya Samaj(, או "האיחוד הארי",  תנועת "אריה סמאג'" 
 ,)Dyananda Saraswati( בראשותו של דיאננדה סארסוואטי
רפורמטור נאו־הינדואי, שהתנגד להנחלת התרבות הבריטית 
בהודו. אף שהאיחוד לא יצא לפועל, ניסיון האיחוד מעניין, 
התאוסופית,  האמונה  על  הצביע  שהוא  כיוון  השאר  בין 
 Vedic( ולפיה לכל דתות העולם מוצא משותף, והדת הוודית
ביותר של ההינדואיזם(, שאותה  religion, הצורה הקדומה 

הצרופה  הדת  היא  לשקם,  סמאג'"  "אריה  תנועת  ביקשה 
התאוסופית  האגודה  נעשתה  בעת  בה  שבנמצא.  ביותר 
מעורבת ביוזמה נוספת בעלת ניחוח רוחני־פוליטי, בהעניקה 
רוחנית  לנקה(, תמיכה  )סרי  בציילון  לתנועה הבודהיסטית 
הבריטי.  השלטון  נגד  פוליטי  למאבק  עידוד  גם  שכללה 
התאוסופים אף התעמתו עם ארגונים נוצריים ועם המיסיון 
הבריטי בהודו, שראו בתאוסופים מתחרים והתקשו לספוג 

את ביקורתה של ְּבָלָבְצִקי. 
התאוסופית,  בדוקטרינה  דן  לובלסקי  הבאים  בפרקים 
תאולוגיה  מהדגשת  שחל  ההדרגתי  השינוי  על  ומצביע 
בלבצקי לתאולוגיה הפרגמטית  בנוסח של מדאם  מיסטית 
שהתקרבה   ,)Besant( בזנט  אני  דרכה,  ממשיכת  של  יותר 
רב  עניין  גילתה  ֵּבָזְנט  כי  נראה  לתנועה הלאומית ההודית. 
כבר  לאנגלית  שתורגם   ,)Bhagavad Gita( גיטא  בבהגווד 
בשנת 1784, והיא אף תרגמה את הגיטא לאנגלית בתרגום 
משלה. ככלל, העניין התאוסופי בּבהגווד גיטא ובטקסטים 
הינדואיים נוספים היה חלק ממגמה להאיר את ההקשרים 
התורה  מערביים.  גנוסטיים  לטקסטים  אלה  טקסטים  בין 
התאוסופית ביקשה לחדור לצפונותיהן של תרבויות עתיקות 
השונות  שבדתות  הרוחניות  שורשי  את  וראתה  בכלל, 
ומצרים,  הודו  של  העתיקות  בתרבויות  רק  לא  כנעוצה, 
אלא אף בתרבות נוספת שנכחדה והיא תרבותה של יבשת 
למיתוסים  כמקור  בעיניהם  שנתפשה  האגדית,  אטלנטיס 
המכוננים של הדתות השונות. הרעיון של לידת הגזע האנושי 
החדש והופעתו של מורה חדש לאנושות תפס מקום מרכזי 
בהגותה של ּבזנט. בשנת 1912 היא הצהירה, כי אותו מורה, 
שהגיע להדריך את תת־הגזע הארי החמישי, הטבטוני, הוא 
השגת  כי  האמינה,  ֵּבזנט  ישו.  ושל  הבודהה  של  ממשיכם 
עצמאותה של הודו היא שלב בדרך לתחייתה המחודשת של 
התרבות הארית הרוחנית ולפיכך נרתמה לקידום מטרותיה 
אימפריה  ראתה  בחזונה  ההודית.  הלאומית  התנועה  של 
תפקיד  לתאוסופיה  יהיה  ובה  העולם,  את  מובילה  ארית 

מרכזי.
הדוקטרינה  של  מקורותיה  את  בוחן  לובלסקי 
התאוסופית ומצביע על המסורת ההרמטית כאחד המקורות 
מצרי,  בטקסט  נעוצים  זו  מסורת  של  שורשיה  המערביים. 
על־פי  שחובר   ,)Corpus Hermeticum( ההרמטי  הקורפוס 
ההשערה המקובלת כיום במאה השנייה לספירה בקירוב, אך 

על־פי המסורת האזוטרית, חובר בידי כוהן אלוהי־למחצה 
 )Hermes Trismegistus( טריסמגיסטוס  הרמס  בשם 
ובהם  נושאים  במגוון  דן  זה  חיבור  הפרעונים.   בתקופת 
סיפור בריאה המתבסס על אל שהוא אנדרוגינוס, שהעניק 
לאדם כוחות בריאה שהפכו אותו לאלוהי כמעט. המיתוס 
הטבע,  של  בקסמיו  שנפל  כמי  האדם  את  מתאר  ההרמטי 
טבע  שיצר  הוא  ביניהם  והחיבור  נשית,  כישות  המתואר 
השולט  נצחית  נשמה  בעל  אדם  כלומר,  דואליסטי:  אנושי 
פיסי, שכפוף  גוף  בעל  זאת  בן חלוף, אך עם  בעולם שהוא 
למגבלות הטבע וכך אף הוא בן חלוף. כך נעשה האדם כפוף 
היא,  ההרמטית  המסקנה  והמוות;  החושים  הטבע,  לעולם 
מעולם  להשתחרר  שעשה,  הטעות  את  לתקן  האדם  על  כי 
האלמוות.  בן  המקורי־האלוהי  למצבו  ולחזור  החושים 
המסורת  של  התפתחותה  אחר  עוקב  לובלסקי  של  ספרו 
ההרמטית ומצביע על ג'ורדנו ברונו )Bruno(, מחסידי התורה 
כממשיך  השש־עשרה,  במאה  הקופרניקאית  ההליוצנטרית 

המסורת הזאת. 
ֵּבָזְנט  באני  דן  לובלסקי  הספר  של  האחרון  בחלקו 
רק  לתאוסופיה  שהתוודעה  בזנט,  המרתק.  חייה  ובסיפור 
שרכשה  למחצה,  אירי  ממוצא  לונדונית  הייתה   ,42 בגיל 
בממסד  ונאבקה  מיליטנטית  כעיתונאית  שם  לעצמה 
הוויקטוריאני — עד שפגשה את בלבצקי ונעשתה תאוסופית. 
התנועה  הנהגת  על  הכוח  מאבקי  את  בוחן  אף  הספר 
במיוחד  מעניינים  בלבצקי.  של  מותה  לאחר  התאוסופית 
שראתה  התאוסופית,  התנועה  עם  מילר  מקס  של  יחסיו 
יצא  הוא  בעוד  השראה,  מקור  בעבודתו  דרכה  בראשית 
רדידותה  על  חריפה  בביקורת  בלבצקי  נגד  ימיו  בערוב 
הכוחות,  מאבקי  והאנטי־אינטלקטואלית.  המיסטית 
האגודה  הנהגת  אל  ּבזנט  אני  של  דרכה  את  שאפיינו 
 ,1912 שנת  של  המשבר  את  גם  הולידו  התאוסופית, 
חברי  עם   )Steiner( שטיינר  רודולף  פרש  ממנו  שכתוצאה 
את  עמם  והקים  התאוסופית  האגודה  של  הגרמני  הסניף 
של  דרכה  את  מתאר  לובלסקי  האנתרופוסופית.   האגודה 
התנועה  מרכז  אל  התאוסופית  האגודה  מהנהגת  ּבזנט 
דרך ארוכה שהובילה אותה בסופו של  הלאומית ההודית, 
בידי  שהוקם  גוף  הלאומי,  ההודי  הקונגרס  לנשיאות  דבר 
תאוסוף בריטי, אלאן אוקטביאן יום )Hume(, בשנת 1885. 
בדרכה עברה בזנט בכל רחבי הודו ושילבה בפעילותה את 
הפצת הבשורה התאוסופית עם קידום המטרות הלאומיות 
דוגמת  לדרך  בכירים  שותפים  מצאה  היא  ההודיות. 
ֵנהרּו,  ַג'ַווָהְרלאל  של  אביו   ,Motilal Nehru( נהרו  מוטילאל 
גוקהלה  קרישנה  ל  וגֹופָּ הודו(  של  הראשון  הממשלה  ראש 
שהצטרפו  הלאומי(,  ההודי  הקונגרס  ממנהיגי   ,Gokhale(
לאגודה התאוסופית. אלה ראו בבזנט לא רק שותפה רוחנית, 
שהייתה  מנוסה,  אנטי־ממסדית  פוליטית  פעילה  אף  אלא 
אולי חדורה ברגשות אנטי־בריטיים בגלל שורשיה האיריים. 
נשיאת הקונגרס ההודי  עלייתה לתפקיד  הספר מתאר את 
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בשנת  המהירה,  נפילתה  את  גם  אך   ,1917 בשנת  הלאומי 
1919, לא מעט בעקבות חילוקי הדעות עם מהטמה גנדהי, 
באמריצאר  הידוע  הטבח  בעקבות  לשעבר,  טיפוחיה  בן 

 .)Amritsar(
בג'ידו  דן   Celestial India בספר  האחרון  הפרק 
אני  על־ידי  שנבחר   ,)Jiddu Krishnamurti(  קרישנמורטי 
ּבזנט להיות "מורה העולם" החדש, ובכך להמשיך את דרכם 
האגודה  את  שפקד  במשבר  וכן  וישו,  בודהה  קרישנה,  של 
בשנת  ייעודו  את  דחה  קרישנמורטי  כאשר  התאוסופית, 

 .1929
גם  בו  יש  בפרטים.  ועשיר  מרתק  לובלסקי  של  ספרו 
נקודת מבט ישראלית או יהודית ייחודית, בשאלה הנוגעת 
המאה  שלהי  של  הרומנטיים  הרעיונות  שבין   בממשק 
לבין  קדומה  רוחנית  ארית  תרבות  בדבר  התשע־עשרה 
בתיאור  רק  לא  הספר  של  כוחו  הגרמנית.  האנטישמיות 
ההיסטורי, אלא אף בקישורים בין תורות נסתר למחקרים 
אקדמיים, ובין היסטוריה פוליטית של המאות התשע־עשרה 
והעשרים להגות אזוטרית במאות הראשונות לספירה. הספר 
הרוחניות  של  ההיסטורי  למחקר  חשוב  עומק  ממד  מעניק 
גם  רב  עניין  יעורר  ודאי  והוא  ובמערב,  במזרח  המודרנית 
בקהילת החוקרים וגם בקרב המתעניינים ברוחניות החדשה 

ובשורשיה העתיקים.


